
 

Inledningstexter. 

 

Välkommen till onlinegruppens SLAA möte 

 

Det är dags att börja mötet. 

 

Vi vill påminna om att detta är ett SLUTET möte, 

och därmed ENDAST öppet för de som vill bli 

fria från sitt sex- och kärleksberoende. 

              

DETTA ÄR INTE EN PLATS FÖR ATT 

TRÄFFA EN PARTNER ELLER FÖR ATT RAGGA. 

Vi undviker grova ord, försköningar 

av beroendet samt onödiga detaljer. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

L O G G N I N G   Ä R   I N T E   T I L L Å T E N ! 

VÄNLIGEN GÅ UR MÖTESCHATTEN VID AVSLUTAT MÖTE! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Att dela på mötet är inte nödvändigt, men det uppmuntras. 

                  

Låt oss gå igenom...: 

 

 

SLAA’S TOLV STEG 

 

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför vårt sex- och kärleksberoende och att vi hade 

förlorat kontrollen över våra liv. 

2. Vi kom till tro om att en kraft starkare än oss själva, kunde hjälpa oss att återfå vårt 

förstånd. 

3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, så som vi uppfattade Gud. 

4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan. 

5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och 

innebörden av dem. 

6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel. 

7. Vi bad ödmjukt Gud att avlägsna våra brister. 

8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och var beredda 

att gottgöra dem alla. 

9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem 

eller andra. 

10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast när vi hade fel. 

11. Vi strävade efter att genom bön och meditation förbättra vår medvetna kontakt med 

Gud, så som vi uppfattade Gud, varvid vi endast bad om insikt om Guds vilja med oss och 

styrka att utföra den. 



12. När vi som en följd av dessa steg, själva erfarit ett andligt uppvaknande, försökte vi 

föra budskapet vidare till andra sex- och kärleksberoende och tillämpa dessa principer 

inom livets alla olika områden. 

 

 

SLAA’S TOLV TRADITIONER 

1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand. Personligt tillfrisknande är 

beroende av sammanhållningen i SLAA. 

2. Gruppen har bara en yttersta auktoritet - en kärleksfull Gud så som Gud kommer till 

uttryck i gruppsamvetet. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr inte. 

3. Det enda villkoret för medlemskap i SLAA är en önskan att sluta agera ut ett mönster 

av sex- och kärleksberoende. Om två eller flera personer samlas för att hjälpa varandra 

att tillfriskna från sex- och kärleksberoende kan de kalla sig en SLAA-grupp under 

förutsättning att de som grupp inte är anslutna till andra organisationer eller föreningar. 

4. Varje grupp bör vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra SLAA-

grupper eller SLAA som helhet. 

5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte - att föra budskapet vidare till de sex- och 

kärleksberoende som fortfarande lider. 

6. En SLAA-grupp eller SLAA som helhet bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna 

SLAA’s namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag för att inte 

problem med pengar, egendom eller prestige skall skilja oss från vårt verkliga syfte. 

7. Varje SLAA-grupp bör vara självförsörjande och vägra ta emot ekonomiskt stöd utifrån. 

8. SLAA bör alltid förbli ickeprofessionellt, men våra serviceorgan kan anställa personal 

för särskilda uppgifter. 

9. SLAA bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser och kommittéer för 

serviceverksamhet direkt ansvariga inför dem de tjänar. 

10. SLAA tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter. Alltså bör SLAA’s namn 

aldrig dras in i offentliga tvister. 

11. Vår kontakt med allmänheten baseras på rörelsens egen kraft snarare än på 

propaganda. Vi bör alltid iaktta personlig anonymitet i förhållande till press, radio, tv, film 

och andra medier. Vi bör med särskild omsorg slå vakt om varje SLAA-medlems 

anonymitet. 

12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner och påminner oss 

ständigt om att sätta princip före person. 

 

Välkommen till detta virtuella SLAA-möte! 

Formen för detta möte är mycket enkel... 

 

På det här mötet har vi tidsbegränsad delning, då vi idag är _____ deltagare så får varje 

person _____ minuter att dela. Finns det någon som kan vara tidtagare? 

 

Den som är tidtagare påminner 30 sekunder innan tiden är slut, med att skriva ”30 sek” så 

att personen kan avrunda sin delning.  

 

 



Om du vill dela inför gruppen väntar du tills 

personen som delar är klar, samt att mötesledaren 

har sagt; "Vi är redo för nästa delning".                

Du begär då ordet genom att skriva ett "!". 

När du delar, avsluta varje rad med "..." 

för att visa att du inte är färdig.. 

När du är klar så tala om det, 

Exempelvis genom att säga  "klar!". 

Mötesledaren kommer då att  

ge ordet till någon annan. 

 

När någon delar är de andras roll att vara aktiva lyssnare 

En aktiv lyssnare varken avbryter, 

dömer eller ställer frågor.  Men en aktiv lyssnare  

kan infoga små uppmuntrande kommentarer så som... 

*Nickar instämmande*, *Relaterar* eller *Bra gjort!*. 

 

Vi kommer att avsluta mötet med sinnesrobönen. 

Efter det kan man fortsätta chatta informellt. 

 

Tack för att du hjälper till 

att följa formen för detta möte! 

 

Mötet bör ta cirka en timme, 

och alla kan känna sig fria att sluta, 

men några av oss kommer att stanna kvar 

en stund för lite informellt chattande. 

Var snäll och ta hänsyn till antalet deltagare 

på mötet och anpassa din delningstid därefter 

så att alla får en chans att dela. 

 

DET ÄR NU DAGS ATT BÖRJA MÖTET! 

Vi är redo för vår första delning. 

Vänligen skriv ett "!" för att begära ordet. 

 

 

 

Avslutningstexter 

 

Det är dags att avsluta mötet. 

 

Vem kan vara mötesledare vid nästa möte? Nästa möte är på ______ den _______. 

 

 

Låt oss gå igenom...: 



 

LÖFTENA 

Om vi är omsorgsfulla när det gäller denna fas 

av vår utveckling, 

kommer vi att häpna innan vi ens är halvvägs. 

Vi kommer att få uppleva en ny frihet 

och en ny glädje. 

Vi kommer inte att ångra det förflutna, 

inte heller vill vi stänga dörren om det. 

Vi kommer att förstå innebörden av ordet sinnesro 

och vi kommer att uppleva frid. 

Oavsett hur långt på skalan vi har sjunkit, 

kommer vi att se hur våra erfarenheter kan gagna andra. 

Vår självupptagenhet kommer att minska 

och vi blir alltmer intresserade av våra medmänniskor. 

Självupptagenheten kommer undan för undan att avlägsnas.  

Hela vår inställning till 

och syn på livet kommer att förändras. 

Rädslan för människor och 

ekonomisk osäkerhet kommer att lämna oss. 

Vi kommer rent intuitivt att veta hur vi ska handla 

i situationer som förut brukade göra oss handfallna. 

Vi kommer plötsligt att inse att Gud gör för oss 

det vi inte kan göra för oss själva. 

 

Är dessa löften orimliga? 

Vi tror inte det! 

De har infriats för många av oss 

ibland snabbt, ibland långsamt. 

De kommer alltid att infrias, 

om vi anstränger oss. 

 

TOLV BELÖNINGAR TILL DE TOLV STEGEN 

1.Hopp istället för desperation. 

2.Tro istället för förtvivlan. 

3.Mod istället för fruktan. 

4.Ett lugnt sinne istället för förvirring. 

5.Självrespekt istället för självförakt. 

6.Självförtroende istället för hjälplöshet. 

7.Respekt från andra istället för medömkan och förakt. 

8.Ett rent samvete istället för en känsla av skuld. 

9.Riktig vänskap istället för ensamhet. 

10.Riktlinjer för våra liv istället för en meningslös tillvaro. 

11.Kärlek och förståelse från våra familjer istället för deras tvivel och rädsla. 

12.Friheten av ett lyckligt liv istället för tvånget av en sexuell besatthet. 



Med tillönskan om alla tolv. 

 

 

 

Och tillsist Sinnesrobönen : 

Gud, ge oss sinnesro 

att acceptera det vi inte kan förändra, 

mod att förändra det vi kan, 

och förstånd att inse skillnaden. 

 

Tack för det här mötet!                               

Stanna gärna kvar och chatta lite mer informellt.     

Hoppas vi syns igen på nästa möte.                    

 

Övrig information: 

 

Onlinegruppen har möten Onsdagar, Fredagar och Söndagar 21-22.                  

Möten för Life storys hålls på Tisdagar 21-22. 

Vi har även tema möten efter mötesledarens förslag. 

beroende på antal deltagare. 

Onlinegruppen finns till hands nästan dygnet runt. Men fråga gärna andra deltagare om 

det är okej att du lägger till dom på din Skype.  

Tillsammans hjälper vi varandra att vara nyktra och fortsätta i tillfrisknandet 

Du är aldrig ensam                                                              

 

Tack så mycket.    

 

 

 

Inledningstext praktiskt möte  

 

Det är dags att börja vårt Praktiska möte 

Låt oss gå igenom våra traditioner...: 

 

SLAA:S TOLV TRADITIONER 

1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand. Personligt tillfrisknande är 

beroende av sammanhållningen i SLAA. 

2. Gruppen har bara en yttersta auktoritet - en kärleksfull Gud så som Gud kommer till 

uttryck i gruppsamvetet. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr inte. 

3. Det enda villkoret för medlemskap i SLAA är en önskan att sluta agera ut ett mönster 

av sex- och kärleksberoende. Om två eller flera personer samlas för att hjälpa varandra 

att tillfriskna från sex- och kärleksberoende kan de kalla sig en SLAA-grupp under 

förutsättning att de som grupp inte är anslutna till andra organisationer eller föreningar. 

4. Varje grupp bör vara självstyrande utom i angelägenheter som berör andra SLAA-

grupper eller SLAA som helhet. 



5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte - att föra budskapet vidare till de sex- och 

kärleksberoende som fortfarande lider. 

6. En SLAA-grupp eller SLAA som helhet bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna 

SLAA:s namn till närbesläktade sammanslutningar eller utomstående företag för att inte 

problem med pengar, egendom eller prestige skall skilja oss från vårt verkliga syfte. 

7. Varje SLAA-grupp bör vara självförsörjande och vägra ta emot ekonomiskt stöd utifrån. 

8. SLAA bör alltid förbli ickeprofessionellt, men våra serviceorgan kan anställa personal 

för särskilda uppgifter. 

9. SLAA bör aldrig organiseras, men vi kan tillsätta styrelser och kommittéer för 

serviceverksamhet 10. SLAA tar aldrig ställning för eller emot i yttre angelägenheter. 

Alltså bör SLAA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister. 

11. Vår kontakt med allmänheten baseras på rörelsens egen kraft snarare än på 

propaganda. Vi bör alltid iaktta personlig anonymitet i förhållande till press, radio, tv, film 

och andra medier. Vi bör med särskild omsorg slå vakt om varje SLAA-medlems 

anonymitet. 

12. Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla våra traditioner och påminner oss 

ständigt om att sätta princip före person. 

 

DET ÄR NU DAGS ATT BÖRJA MÖTET! 

 

1.) Utse ordförande, sekreterare, justerare. 

 

2.) Genomgång av föregående möte och mötesprotokollet. 

 

3.) Bordlagda frågor. 

 

4.) Frågor att ta upp. 

 

5.) Bordlägga frågor. 

 

6.) Avslut 

 

 

 

Avslutningstext Praktiskt möte 

 

Det är dags att avsluta mötet. 

Vi avslutar med Sinnesrobönen : 

 

Gud, ge oss sinnesro 

att acceptera det vi inte kan förändra, 

mod att förändra det vi kan, 

och förstånd att inse skillnaden 

Tack 

 



 

Text till nykomlingar  

Vi har en nykomling med oss här ikväll, och därför hälsar vi "namn på 

nykomlingen" särskilt välkommen!  

Nykomlingen är den viktigaste personen på varje möte. 

Vi har funnit att vi bara kan behålla vårt       

tillfrisknande genom att föra det vidare.       

Genom att möta, tala med och hjälpa andra     

sex- och kärleksberoende, kan vi slippa             

agera ut vårt eget beroende.                     

Huvuddelen av mötet består i att vi                

delar med oss om hur vårt liv har sett ut tidigare,    

hur det ser ut idag, vad vi känner inför det 

och vad vi gör åt vårt problem. 

Du kan tala om vad som helst som känns 

viktigt för dig och som berör ditt beroende. 

Du kan också välja att bara lyssna. 

Om du har några frågor om SLAA eller 

våra möten besvarar vi gärna dessa efter mötet. 

Återigen, varmt välkommen till SLAA! 

 

Vill du dela? Det är frivilligt 

 


